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Cserfa2 Közügyek

Képviselő-testületi ülés – április 17.
A Monori Rendőrkapitányság beszámoló-
jával kezdődött a tartalmi munka Ecseren 
az április 17-én megtartott rendes képvise-
lő-testületi ülésen. Elöljáróban Szmodics 
Róbert rendőr alezredes, monori rendőrka-
pitány és Körmöndi Bernadett hadnagy, a 
maglódi rendőrőrs parancsnoka köszönetet 
mondott a meghívásért. A kapitány jelezte, 
hogy az egyes rendőri szervezetek a jövő-
ben egységes struktúrájú, egységes jellegű 
adatokból álló tájékoztatást nyújtanak min-
den település képviselő-testületének. Elké-
szült az eddig hiányzó, a szakmai munka 
alapjául szolgáló közrendvédelmi koncep-
ció, illetve kialakították rendőrségen belül 
a belső elismerések rendszerét, ami szintén 
motiváló eszköz lehet a hatékonyabb bűn-
üldöző, közrendvédelmi munka érdekében. 
Szmodics Róbert utalt a közelmúltban 
Ecseren megtartott sikeres közbiztonsági 
fórumra, amelyen beszámoltak arról is: 
sikerült végre lefülelni az Ecseren is soro-
zatos betöréseket elkövető bandát, s annak 
vezetőjét. A főkolompos rács mögött is ma-
radt, a társak – köztük sajnos több ecseri 
illetőségű személy – szabadlábon védekez-
nek. Eddig harminchat, a bűnözői csoport-
hoz köthető bűncselekmény elkövetéséről 
tud a rendőrség, a kör azonban bővülhet. 
Örvendetes, hogy a bűnözők vezetőjének 
letartóztatása óta nem történtek hasonló 
bűncselekmények Ecseren. Az elmúlt idő-
szakban két új rendőrségi autóval gazda-
godott a Maglódi Rendőrőrs. Közülük az 
egyik – szükség szerint – az ecseri körzeti 
megbízott, Bém Gábor rendelkezésre áll. 
Bém Gábor új a körzeti megbízotti beosz-
tásban, az elmúlt időszak igazolta rátere-

mettségét. Körmöndi Bernadett, a maglódi 
őrsparancsnok is bíztatóan debütált az el-
múlt fél esztendő során, húzta alá a monori 
rendőrkapitányság vezetője. Szmodics Ró-
bert kijelentette, az önkormányzat vezeté-
sével közvetlen, hatékony munkakapcso-
latot sikerült kialakítani, a polgárőrséggel, 
az ecseri szlovák önkormányzattal való 
együttműködés is jó.  A tavaly elkezdett, az 
időskorúak részére nyújtott baleseti, bűn-
megelőzési szaktanácsok nyújtását tovább-
ra is megtartják.

Gál Zsolt polgármester köszönetet mon-
dott a részletes, magas színvonalú beszá-
molóért, valamint a közelmúltban meg-
szervezett lakossági fórumért. Kifejezte 

reményét, az elfogott bűnözők megkapják 
méltó büntetésüket, s minél később jelen-
nek meg újból lakókörnyezetükben.

A képviselők elfogadták az önkormány-
zat 2014. évi költségvetési koncepcióját. 
A különböző jogszabályi változások révén 
várható, hogy ez a dokumentum még szá-
mos módosuláson megy keresztül. 

A képviselő-testület – öt igen, egy nem 
szavazattal és egy tartózkodással –megal-
kotta a tavalyi költségvetési zárszámadás-
ról szóló rendelet, illetve – hasonló sza-
vazati megoszlásban – elfogadta a belső 
ellenőri jelentést.    

A grémium – öt ellenszavazat és két tar-
tózkodás mellett – nem támogatta a Gyöm-
rő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft. 
és a Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvízte-
lep Üzemeltető Kft. tavalyi tevékenységé-
ről szóló beszámoló elfogadását.

A testület – hat igen szavazat és egy tar-
tózkodás mellett – megalkotta a helyi ki-
tüntetések adományozásáról szóló rendele-
tét.  (Részletek keretes cikkünkben ezen az 
oldalon – a szerk.) 

A kulturált települési környezet fejlesz-
tése céljából a képviselő-testület pályázatot 
hirdet a Szép kert, tiszta környezet díjra. A 
pályázatok beadási határideje május 31., 
elbírálásuk június 30-ig történik meg. A dí-
jat szakmai munkacsoport adja át, amelyről 
lapunkon kívül az önkormányzat honlapja 
is beszámol. A díjakat a nagyközség  au-
gusztus 20-i rendezvényen adják át.

Szmodics Róbert r. alezredes rendőrkapitány és Körmöndi Bernadett r. hadnagy, 
a Maglódi Rendőrőrs parancsnoka  a Monori Rendőrkapitányság beszámolójá-
hoz fűz szóbeli kiegészítést a képviselő-testület áprilisi ülésén

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Ecserért” kitüntetés, va-
lamint „Ecserért” Díszoklevél alapításával fejezi ki elismerését azon személyeknek 
vagy közösségeknek, akik a településen vagy annak érdekében kimagasló társadalmi, 
gazdasági, közszolgálati, közösségi, kulturális, illetve a nagyközség érdekében egyéb 
tevékenységet folytattak. Az elismerő címek magyar és külföldi személy és szervezet 
részére, illetve „posztumusz” egyaránt adományozhatók.  

Az „Ecserért” kitüntetésből évente legfeljebb négy, az „Ecserért” Díszoklevélből 
évente legfeljebb nyolc adományozható.

Az Ecserért kitüntetés adományozására bármely ecseri lakos javaslatot tehet. A 
javaslatot az adott év május 31. napjáig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba. 
A javaslatokat a képviselő-testület júniusi ülésén bírálja el, és határozatban dönt a 
kitüntetés odaítéléséről. 

A Díszoklevél adományozására szintén bármely ecseri lakos javaslatot tehet. A ja-
vaslatot az adott év május 31. napjáig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba. A 
javaslatokról a polgármester dönt.

Kitüntetések alapítása

03.indd   2 2013.05.14.   14:07:43



Cserfa 3Ünnep

Szoboravató a faluban

A jelenlévők mindannyian kötődnek 
valahogy az Ecseri lakodalmas hagyo-
mányához. Vagy úgy, hogy saját ma-
gunk öltöttek népviseletet, és táncolták 
el, vagy tettek legalább néhány lépést a 
koreográfi ájából, vagy gyermekei, uno-
kái járják napjainkban a motívumait az 
iskolában, az óvodákban – kezdte ün-
nepi köszöntőjét Gelencsér Péter Ecseri 
lakodalmas szobrának avatásán Aszódi 
Csaba András, az Ecseri Szlovák Önkor-
mányzat elnöke május 12-én. 

Emlékeztetett rá, hogy a XVIII. szá-
zad elején Grassalkovich Antal hívó 
szavára a felvidéki – főleg magyarlakta 
területekről érkeztek telepesek – a tö-
rök korban megfogyatkozott, a kihalás 
szélére került kis falu újraélesztésére. 
Évtizedekbe tellett, amíg egy új falukö-
zösség alakult itt ki. 

Az Ecseri Templom História Domusá-
ban olvasható egy plébánostól származó 
feddő megintés 1760-ból. Ilyen könyvet 
egyébként minden pap vezet, beleje-

gyezve a településen, illetve a templomi 
élet történéseivel összefüggő, fontosabb 
eseményeket. A feddés szerint a hívek 
a lakodalmakat túlságosan nagy mu-
latsággal tartják meg. Elrendelte, hogy 
lakodalmakat, illetve keresztelői mulat-
ságokat csak vele előre egyeztetve, az ő 
engedélyével lehet tartani, megelőzendő 
a túlságosan nagy mulatozást a faluban. 

Jó száz évvel később Galgóczy Károly 
Magyarország monográfi ája című köte-
tében a településről azt írta, hogy Ecser 
tót falu kétmérföldnyire fekszik Pest ha-
tárától. Utalt rá: dolgos, szorgos népek 
lakják, de a gazdasági előrehaladást aka-
dályozza a ruhaviseletben elharapódzott 
fényűzés. Ez azt jelenti, hogy az ecseri 
díszes népviselet már akkor is feltűnt 
egy idegenből érkező szemlélő számára. 

1945-ben, a II. világháború befejezé-
se után néhány hónappal már megala-
kult az Ecseri Néptánc Együttes. Aszódi 
Csaba jelezte, örömmel látja az ünnep-
ség résztvevői között azokat, akiket még 

az együttes alapítói között tartanak szá-
mon. 

1947-ben Kemencei Ferenc, ecseri ta-
nító barátja, a híres népdalgyűjtő, Volly 
István a faluba látogatott. S a látogatás 
alatt megpillantottak egy lakodalmat, 
amint a násznép vonult a templom-
ba. Feltűnt a kutatónak, hogy amit lát, 
az más, mint a megszokott. Két héttel 
később Rábai Miklós koreográfussal 
visszatértek Ecserre. Filmre vettek egy 
másik lakodalmat. Ez volt az alapja 
annak a produkciónak, amit az Állami 
Népi Együttes Ecseri lakodalmas címen 
szerte a világban ismertté tett, s ez által 
a település nevét is eljuttatta a világba.  

E szobor tisztelgés az elődök előtt, 
akiktől a falu népe örökölte ezt a kultú-
rát. Tisztelgés azok előtt, akik nap, mint 
nap e népviseletben járták Ecser utcáit, 
tisztelgés továbbá a néptáncosok előtt, 
akik az elmúlt hetven év alatt Ecser kul-
túráját gyarapították – mondta végezetül 
Aszódi Csaba András.  

Az Ecseri lakodalmas történetéről

A szoboravató ünnepségen eredetileg dr. 
Szűcs Lajos, a Pest Megyei Önkormány-
zat elnöke mondott volna köszöntőt, de 
sajnos fontosabb elfoglaltság miatt ezt 
nem tudta megtenni. Így a polgármesterre 
hárult ez a nemes feladat.

A jelenlévők köszöntése után beszédé-
ben a fő hangsúly az összefogásra került.

 „Jeles és különleges ez a nap, mert ez 
az alkotás az összefogás jelképe is, az 
ecseri civil szervezetek és az önkormány-
zat összefogásáé. Nagy kitartás, lelkierő, 
sok-sok munkaóra eredményét láthatják 
most itt. De megérte, mert nagy nap ez a 
mai Ecser történelmében.”

 Beszélt a szobor szimbolikus jelen-
tőségéről: „Ecser nevének említésekor 
az emberek többségének az „Ecseri la-
kodalmas” jut az eszébe. Erről vagyunk 
híresek. Ennek a méltán híres hagyo-
mánynak, szokásnak állítottunk most em-
léket. Ebben a táncoló párban van mind-
az, amelyet kötelességünk megőrizni a 
jövő generációinak. De ezzel a szoborral 
mindannyiunk, minden ecseri polgár előtt 
tisztelgünk, mert ez az alkotás szimboli-
zálja falunk megtartó szellemét, a közös-
ségünkben rejlő erőt. Azt az erőt, amely 
majd továbbsegít bennünket minden ne-

hézségen, bajon és megpróbáltatáson.”
Köszönetet mondott Gelencsér Péter-

nek a szobor elkészítéséért, valamint fel-
hívta a fi gyelmet, hogy a szobor megóvá-
sa közös feladat.

„Szeressük  és óvjuk ezt az alkotást! 
Azt kívánom, hogy így maradjon még 
hosszú-hosszú éveken át! Gyönyörköd-
tessen bennünket is, az idelátogatókat is, 
az átutazókat is. Vigye hírünket, hirdesse 

értékeinket!”
Megköszönte a közönségnek a jelenlé-

tet, és elkezdődött az ünnepi műsor.

A szobor támogatói: Ecser Nagyközség 
Önkormányzata, Ecseri Szlovák Ön-
kormányzat, Ecseri Civil szervezetek, 
HungaroControl Zrt., ELMŰ Zrt., EKO 
Kft. 

Gál Zsolt polgármester és Gelencsér Péter szobrászművész a nyugdísasklub nép-
viseletbe öltözött táncosainak hölgykoszorújában az ünnepi szoboravató után
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Cserfa4 Iskola

Országos Kompetenciamérés 2012
Az Országos Kompetenciamérés célja, 
hogy adatokkal szolgáljon a magyar ok-
tatás teljesítményéről, intézményi szinten 
pedig objektív visszajelzést és összeha-
sonlítási alapot nyújtson az iskolák és 
fenntartóik számára az elért teljesítmé-
nyekkel kapcsolatban. 

A tanulói és iskolai teljesítmények ob-
jektív összehasonlíthatóságának egyik 
legfontosabb feltétele, hogy fi gyelembe 
vegye azokat a körülményeket, amelyek 
között a tanulási és oktatási folyamat zaj-
lik. Így az iskolai lehetőségeket, a tanulók 
családi viszonyait, vagy a tágabb társadal-
mi környezet hatásait. E célnak megfele-
lően, az Országos Kompetenciamérés a 
tanulói képességek mérése mellett olyan 
információk széles körének gyűjtésére 
törekszik, amelyek befolyásolhatják a ta-
nulói teljesítményeket, magyarázni képe-
sek a teljesítmények szóródását – alapot 
nyújtva ezzel az országos, területi vagy in-
tézményi oktatáspolitikai tervezéseknek. 

Az országos kompetenciamérések köte-
lező voltát a közoktatásról szóló törvény 
írja elő. A mérés anyagait az Oktatási Hi-
vatal az érettségi írásbeli feladatlapokhoz 
hasonló biztonsági csomagolásban jut-
tatta el az iskolákhoz a mérést megelőző 
napokban. A mérés után a feladatlapokat 
az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési 
Értékelési Osztálya központilag értékeli, 
és készíti el az eredményekből a tanulók, 
iskolák, fenntartók számára az elemzése-
ket.

Iskolánk is megkapta a 2012. május 30-
án lefolytatott országos kompetenciamé-
rés (OKÉV) eredményeit. Ezen a felméré-
sen értelemszerűen a 2011/2012-es tanév 
hatodik és nyolcadik évfolyamai vettek 
részt, összesen 48 gyerek. A negyedik év-
folyamot érintő készség- és képességmé-
rés eredményeit csak az Oktatási Hivatal 
által kiválasztott kétszáz intézményben 
vizsgálták, a mi iskolánk most nem kerül 
bele ebbe a körbe.  

A részletes FIT-jelentés az Oktatási 

Hivatal honlapján megtekinthető: http://
www.kir.hu/okmfi t/

A következő felmérésre 2013. május 
29-én kerül sor. Reméljük, diákjaink most 

sem hoznak ránk szégyent, és legalább 
ilyen szép teljesítményt produkálnak. Mi 
mindenesetre ezért mindent megteszünk! 
                                   Iskolavezetés
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A mi iskolánk eredménye 1628

Országosan 1489

Általános iskolákban 1483

Községi általános iskolákban 1435

Városi általános iskolákban 1471

Budapesti általános iskolákban 1549

8 évfolyamos gimnáziumokban 1640
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A mi iskolánk eredménye 1574

Országosan 1472

Általános iskolákban 1464

Községi általános iskolákban 1412

Városi általános iskolákban 1453

Budapesti általános iskolákban 1536

8 évfolyamos gimnáziumokban 1641

8.
 é

vf
ol

ya
m M

at
em

at
ik

a

A mi iskolánk eredménye 1642

Országosan 1612

Általános iskolákban 1596

Községi általános iskolákban 1549

Városi általános iskolákban 1589

Budapesti általános iskolákban 1658

8 évfolyamos gimnáziumokban 1760

6 évfolyamos gimnáziumokban 1744
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A mi iskolánk eredménye 1601

Országosan 1567

Általános iskolákban 1549

Községi általános iskolákban 1494

Városi általános iskolákban 1542

Budapesti általános iskolákban 1622

8 évfolyamos gimnáziumokban 1731

6 évfolyamos gimnáziumokban 1718

A számok önmagukért beszélnek, teljesítményünkre méltán lehetünk büszkék!

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató 
Zrt. megszüntette a szennyvízátemelő hibás 
működését. A benzinkút mögött található I. 
számú, Zrínyi utcai szennyvízátemelő hosz-
szabb ideje sok bosszúságot okozott a kör-

nyező utcákban lakóknak. Rossz üzemelése 
miatt a környéken gyakran erős csatorna-
szag érződött, ami különösen meleg nyári 
estéken volt kellemetlen. A Dél-Pest Me-
gyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. az átemelő 

erősáramú és irányítástechnikai berende-
zéseit cserélte ki, hogy a sűrűn előforduló 
eseti hibaelhárítást elkerüljék és a rendes 
működést garantálják. A beruházásra ösz-
szesen 5 millió 753 ezer forintot költöttek.

Felújították a Zrínyi utcai szennyvízátemelőt
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Cserfa 5Falugyűlés

Tovább csökkenhet a vízdíjTovább csökkenhet a vízdíj

Élénk érdeklődés mellett zajlott az idei 
rendes Falugyűlés május 6-án a Rábai 
Miklós Művelődési Házban. Több mint 
60 lakos jelent meg rajta.

A képviselő-testület tagjai hiánytalanul 
eljöttek az eseményre, jóllehet közülük 
nem mindenki ült le a falu lakosságával 
szembeni asztalhoz. Dr. Petky Ferenc és 
Hosszú János képviselők a közönség sora-
iban foglaltak helyet.

A bevezetőt ezúttal is Gál Zsolt polgár-
mester tartotta. Részletes, fényképes vetí-
téssel illusztrálva idézte fel az előző Fa-
lugyűlés óta eltelt egy esztendő fontosabb 
eseményeit, külön kiemelte a választók 
bizalmából a testületbe került képviselők 
erőfeszítéseit a falu fejlesztése, működte-
tése érdekében, nem rejtve véka alá a ne-
hézségeket sem. 

Elöljáróban leszögezte, hogy Ecser 
nagyközség gazdálkodása stabil. A hat éve 
húzódó gazdasági válság ellenére sikerült 
a faluvezetésnek úgy kézben tartania a te-
lepülés ügyeit, hogy kicsiny méretei elle-
nére minél kevésbé legyen kiszolgáltatva. 
Örvendetes, hogy amint az előző ciklu-
sokban, úgy a mostaniban  sincs a falunak 
tartozása. Elmondta, hogy ígéretet kapott 
– személy szerint ő is, és a miniszterelnök 
úrtól a médián keresztül is – minden olyan 
település, amelynek nem volt tartozása, 
hogy kompenzálva lesznek. Megelőzve 
az átfogó gáz-, áram- és távhő árat érin-
tő kormányzati rezsicsökkentést, az ecseri 
víz- és csatornadíjak érezhető mérséklése 
révén tavaly november óta már kevesebb 
terhet kell a lakosságnak viselnie. Gál 
Zsolt polgármester utalt rá, hogy a kedve-
ző rezsimérséklési tendencia a kormány 
által kilátásba helyezett újabb intézkedé-
sek révén remélhetően tovább fog mérsék-
lődni 2013 folyamán.  A beszámoló után 
kérdéseket lehetett feltenni a jelen lévő 

képviselőkhöz, illetve a polgármesterhez.
Eljött a Falugyűlésre Mihályfi  Árpád, 

a település egyik legnagyobb munkaadó-
jának, a Pro-Form Kft-nek a tulajdonosa, 
ügyvezetője. Egy régi bánatukat tárta a 
fórum elé: a területük melletti sportpályá-
ról gyakran átrepül a labda a kft-hez, s a 
kerítésen utána mászók – túl azon, hogy 
birtokháborítást követnek el – veszélyez-
tetik a cég vagyonbiztonságát. Jelezte, 
hogy a téma novemberben szerepelt már 
a képviselő-testület ülésének napirendjén. 
A cég által jónak tartott, ugyanakkor a tes-
tület által elfogadhatónak ítélt megoldás 
azonban – a magas költségek miatt – nem 
valósulhatott meg. Gál Zsolt polgármes-
ter jelezte, a futballkapu mögötti kerítés 
tekintetében megfelelő a testület által is 
támogatott megoldás. A cég által ajánlott 
betonkerítés kivitelezésére a magas költ-
ségek miatt (több millió forint) nincsen le-
hetőség. Ez a helyzet egyébként évtizedek 
óta fennáll. A felek további egyeztetésben 
állapodtak meg.      

Szirt Lajosné kezdeményezte, hogy az 
orvosi rendelő mellett lévő szép kősziklán 
tábla őrizze a néhány éve meghalt dr. Gás-
pár Pál emlékét. A kérdést napirendre fog-
ják tűzni, a képviselő-testület mondhatja 
ki a végső szót. 

Tatár Dóra több kérdést is feltett. Első-
ként az ebédbefi zetéssel kapcsolatos rend-
őrségi ügyben érdeklődött. A polgármester 
elmondta, hogy feljelentést tett az általa 
elrendelt belső vizsgálat után, a nyomozás 
még folyik, ezért erről többet nem mond-
hat. Többek között felvetette Tatár Dóra 
azt is, hogy Ecseren várható-e változás a 
Steinmetz utca nevének megváltoztatása 
tekintetében. Hatályban van ugyanis egy 
kormányhatározat, amelynek értelmében 
– mint a felszólaló fogalmazott – a bolse-
vik diktatúrával kapcsolatos neveket 2013 

végéig módosítani kell. Ecseren nem volt 
olyan utca, amely a mindenképpen meg-
változtatandó nevek listáján szerepelt. A 
további, lakossági érzékenységet sértő ne-
vekről az MTA illetékes bizottsága mond-
hat véleményt. Döntési joga a képviselő-
testületnek van. A Falugyűlésen kiderült, 
eddig senki nem kezdeményezte Ecseren a 
Steinmetz utca nevének megváltoztatását. 

A falu jelenlegi és a ciklus kezdetén ren-
delkezésre álló lekötött pénzeszközeiről 
érdeklődő kérdésre Gál Zsolt polgármes-
ter közölte, hogy pontos számokat most 
nem tud mondani, de ezt pótolni fogja. A 
válasz nem elégítette ki a kérdezőt és né-
hány bekiabálót, a polgármester százegy-
néhány milliós számát Dr. Petky Ferenc 
képviselő negyedmilliárd forintos vélt 
összege követte. A polgármester a számí-
tógépén megnézte az összeget, amely 128 
millió 300 ezer forintot mutatott. Teljesen 
pontos számadatok nem álltak rendelke-
zésre, mert ilyen kérdéseket kampányidő-
szakban, kampányrendezvényen szoktak 
feltenni, nem Falugyűlésen, ezért erre nem 
készült.  Itt az újságban már pontos össze-
get is tudunk közölni. Ez a szám pontosan 
2010. október 7-én 132 070 000 Ft lekötött 
összeget jelent, az egyéb számlákon lévő 
összeg a kötelezettségekkel csökkentetten 
még növekszik 16 943 157Ft-tal, összesen 
tehát: 149 013 157 Ft. 

Az átadáskor ezek a számok jelenítőd-
tek meg. Ebből az összegből is lejönnek 
még kötelezettségek, amik előzőleg nem 
kerültek levonásra így még ennél is több 
tíz millióval kevesebb felhasználható tar-
talékkal vette át a hivatalt a polgármester. 
A falugyűlés hangulata megváltozott, töb-
ben erre a részre nem is voltak kíváncsi-
ak és inkább hazamentek. Néhány kérdés 
még elhangzott, majd ezek  megválaszolá-
sa után a falugyűlés véget ért. 
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Cserfa6 Átállás

A NNEMMZZZETI MMMMÉDIIA- ÉS HÍRKKÖZLÉSI HATÓSÁG
ORRRSSZZÁGGGOS DDDIGITTÁLLIS ÁTÁLLLÁSRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYE

MI A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, ÉS MIÉRT JÓ EZ AZ 
ÉRINTETTEKNEK?

A televíziózás világszerte folyamatosan fejlődik, 
minősége egyre jobb lesz. Az analógról a digitális 
földfelszíni műsorszórásra való átállás Magyarországon 
is megvalósul még az idei – 2013. – évben. Ez azt 
jelenti, hogy az átállás időpontjától hazánkban 
kizárólag  a digitálisan sugárzott adások lesznek majd 
elérhetőek, ami több előfizetési díj nélkül fogható 
csatornát, jobb kép- és hangminőséget és számos 
kiegészítő szolgáltatást (pl. elektronikus műsorújság, 
gyermekvédelmi zár, adás megállítása, nyelvválasztás) 
jelent a televíziónézők számára.

KIK AZ ÉRINTETTEK?

A digitális átállásban az analóg földfelszíni módon 
televíziót néző háztartások érintettek, azaz azok, akik 
jelenleg hagyományos szoba- vagy tetőantennát 
használnak és mindössze az M1, RTL Klub, TV2 és esetleg 
egy helyi televízió műsorait látják előfizetési díj nélkül. 
Aki kábeles vagy műholdas szolgáltatás előfizetője, 
esetleg IPTV-n keresztül televíziózik, annak az átállás 
során nincs teendője.

MI SZÜKSÉGES AZ ÁTÁLLÁSHOZ?

Az analóg földfelszíni módon televíziót néző 
háztartások hagyományos tévékészülékeit alkalmassá 
kell tenni a digitális műsorszórás vételére azért, hogy a 
nézők az új digitális technológiával, jobb minőségben 
televíziózhassanak.
A digitális földfelszíni műsorszórás zavartalan vételéhez 
Magyarországon jó állapotú tető- vagy szobaantenna, 
koaxiális levezető kábel, valamint hagyományos analóg 
vevőegységgel rendelkező tévékészülék esetén egy 
dekóder (jelátalakító) készülék, úgynevezett, set-top-box 
szükséges.
Fontos tehát, hogy nem szükséges új tévékészüléket 
vásárolni, mivel a set-top-box segítségével a meglévő 
régebbi készülék is alkalmas a digitális jelek vételére. 
A legmodernebb tévéknél pedig külön set-top-boxra 

sincs szükség, mert azokba már beépítették a megfelelő 
digitális vevőegységet.
Ha az ingyenesen fogható hét csatornánál is többet 
szeretne látni, akkor előfizethet valamelyik kábeltelevíziós, 
műholdas, IPTV-s vagy digitális földfelszíni szolgáltató 
csomagjára.

MIKOR LESZ A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS?

A lekapcsolási területeket az alábbi térképen lehet 
megtekinteni:

1. ütem: 2013. július 31.  a térképen világoskékkel jelölve. 
2. ütem: 2013. október 31. a térképen sötétkékkel jelölve. 

Ezen időpontokig tehát alkalmassá kell tenni az érintettek 
készülékeit a digitális adás vételére.

SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAK TÁMOGATÁSA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 
egyszeri, vissza nem térítendő állami támogatást nyújt 
a szociálisan leginkább rászorultaknak a közszolgálati 
médiaszolgáltatások (M1, M2, Duna TV, Duna World) 
digitális vételének biztosítása érdekében. A támogatás 
a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének 
biztosításához szükséges eszközök beszerzését (set-
top-box, antenna stb.) és azok beszerelését jelenti.
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Cserfa 7Főzőverseny

Az idei Majális Főzőversenyén részt vett 
a Szentgyörgyi Sárkányok háromtagú 
csapata is. Brassai Mózes, Dánel Csilla 
és Száraz Anna Sepsiszentgyörgyről, kö-
zel nyolcszáz kilométert utazva érkeztek 
meg Ecserre. Az ízek vetélkedésében ra-
gyogóan szerepeltek. Székelykáposztájuk 
és juhtúróval töltött puliszkájuk – a zsűri 
értékítélete szerint – bronzérmet ért.

A Sárkányok az Ecseri-Jót-Evők csa-
patának meghívására jöttek a majálisra. A 
két gárda tavaly Verőcén ismerkedett ösz-
sze, ahol az Erdélyi medencei Hadikony-
ha Főző- és Főzelékfőző Versenyt rendez-
ték meg. Egymás mellé került a sátruk, a 
fakanálforgatás közepette a csapattagok 
összebarátkoztak.

Az első találkozást követte a második: a 
Kovásznai Napokon már az ecseri csapat 
is vendégszerepelt, ahová a sepsiszent-
györgyiek hívták meg őket.

A Szentgyörgyi Sárkányok vezető-
je Brassai Mózes. Ő a hétköznapokon 
gépkocsivezetőként dolgozik. A polgár-
mestert és az alpolgármester asszonyt 
szállítja, ahogy a munka megköveteli. A 
szakácsmesterséget nem tanulta, csupán 
a szülőktől, a családban ellesett fogások 
alapján készíti az ételeket. A hölgyek 
nagyszerű segítséget jelentenek. Volta-
képpen minden ételkompozíciót közösen 
találnak ki, készítenek el. 

A csapat négy éve alakult. Úgy gondol-
ták, hogy az erdélyi ízeknek keletje van az 
anyaországban is, és a hagyomány szül-

te versenyeken jól tudnák kamatoztatni 
hazulról hozott tudományukat. Emellett 
jóhírét viszik szép városuknak, a 64 ezer 
lelket számláló Sepsiszentgyörgynek, s az 
ott élő magyaroknak. 

Mint Brassai Mózes elmondta, az ecseri 
majálison készített székelygulyásukat 
odahaza inkább hétvégeken fogyasztják. 
A juhtúrós puliszka könnyebb, ezt leg-
gyakrabban péntek esténként eszik Er-
délyben, hozzá savanyú tejet, ahogy mi 
mondjuk, írót isznak. 

Magos Zoltán, a Paprika Tv szakácsa, 
az egyszemélyes zsűri oszlopos tagja ér-
deklődve kóstolgatta a Sárkányok főztjét. 
Érdekességként elmondta, hogy a pulisz-
kának, ami egészséges, könnyű étel, nincs 
nagy keletje más országokban.  Kivétel 
talán Olaszország, ahol nagyon kedvelik, 
és sokat is esznek belőle. 

Brassai Mózes örül annak, ha főztjét 
mesterszakácsok értékelik. A velük való 
beszélgetések során sok értékes ismeretre 
tehet szert az autodidakta ételkészítő.

Idén egyébként már negyedszer járnak 
Magyarországon. Az eddigi versenyeken 
két ezüstöt és három aranyérmet nyertek 
el a főztjükkel. Gyűjteményük most Ecse-
ren egészült ki egy bronzmedállal.

Mint mondták, nagyon jól érezték ma-
gukat, barátságos, vendégszerető embere-
ket ismertek meg az ecseriekben.              

Száraz Anna, Brassai Mózes, Dánel Csilla Sepsiszentgyörgyről érkeztek. A bog-
rácsban puliszkát készítenek. A könnyű ételt általában vacsorára fogyasztják.

Bronzérmesek lettek az erdélyi vendégek

Veszelovszki József, a meghívó Ecseri-Jót-Evők csapatának tagja az általa érlelt, Veszelovszki József, a meghívó Ecseri-Jót-Evők csapatának tagja az általa érlelt, 
fi nom sonkából vág szeleteket az ínyencek és a sörivók részére fi nom sonkából vág szeleteket az ínyencek és a sörivók részére 
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8 Szeretet Cserfa

Mosógép, hűtőgép javítása. Ecseren 
ingyenes kiszállás. Minden típusú ház-
tartási gép javítása. (porszívó, mikro, 
mosógatógép, kávéfőző, villanybojler 
tisztítás, javítás.) Fodor Károly: 06-20-
935-1207, 06-20-402-5558

A Cserfa következő, 2013. 06. száma jú-
nius 14-én jelenik meg. Nyomdába adás: 
június 11.  Lapzárta: június 04.

Anyák napja az év egyik legszebb ün-
nepe. Az amerikai eredetű hagyományt 
Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vö-
röskereszt honosította meg. Az első meg-
emlékezést 1925-ben szervezték, s így 
írtak róla az akkori lapokban: 

„Felkérjük a mélyen tisztelt Pedagógus 
kollégákat, hogy a május első vasárnap-
ján tartandó Anyák napját, ezt a gyönyörű 
ünnepet, szeretettel alakítsák ki növendé-
keik lelkében.”

A kettes óvodában is minden évben van 
egy kedves nap, amiről sohasem feled-
kezünk meg. Ekkor köszöntjük az Édes-
anyákat, a Nagymamákat és örömmel 
írhatom, hogy a Dédmamákat is. A gyer-
mekek szívében különleges helyet foglal-
nak el az Édesanyák; szívesen gondolnak 

rájuk, egy óriási öleléssel köszöntik őket 
egy hosszú ledolgozott nap után, boldo-
gan és titokban készítik el kis meglepeté-
süket az ünnepre.

Szép gesztus az ajándékozás, azon-
ban ez mégsem elegendő. Fontos, hogy 
beszéljünk is arról az emberről, aki az 
életet nyújtotta számunkra, s mielőtt át-
adásra kerülnek az ajándékok, végig kell 
gondolni – és nem csupán a gyermekek-
nek – hogy törődtünk-e Velük eleget, vi-
szonoztuk-e a szeretetüket, okoztunk-e 
örömöt máskor is az évben? Sokszor egy 
kedves szó, egy csepp odafi gyelés többet 
ér a világ legszebb virágánál. Övezze hát 
Édesanyáinkat tisztelet és hála, azért a 
sok jóért, amit a gyermekekért tesznek.

Durayné Környei Emese

Anyák napjaAnyák napja

Második alkalommal került az óvodai 
programjaink közé a családi nap, melyet 
2013. április 20-án, a Föld napja alkalmá-
ból tartottunk meg.

Örömünkre na-
gyon sok szülő 
jött el, hogy együtt 
szépítsük óvodánk 
udvarát. Nem volt 
olyan szülő, aki 
virágot, cserjét 
vagy éppen süte-
ményt ne hozott 
volna magával. 
Az egyik család 
Erdélyből szár-
mazó facsemetékkel lepett meg minket. 
Nagyon jó hangulat kerekedett az együtt 
töltött órák alatt. Munka közben beszél-
getve számtalan lehetőség nyílt arra, hogy 
jobban megismerjük egymást. Igazi meg-
hitt beszélgetések kerekedtek a szülők, a 
nagyszülők és a pedagógusok között.

A gyerekek játék közben itt-ott bese-

gítettek az ültetésnél illetve festésnél. 
Azt hiszem gyermekeink sokat tanultak a 
felnőttektől ezen a napon. Jó példát látva 
nevelődnek a természet szeretetére, tisz-

ta és igényes 
k ö r n y e z e t 
igényére.

O d a b e n t 
a konyhá-
ban szorgos 
fi nom gyü-
m ö l c s t e á t 
készítettek. 
Éhségünket 
pedig a ki-
tűnő lángos 

csillapította, dajka nénik és óvónénik jó-
voltából.

Délutánra elfogyott a tennivaló, és min-
denki elégedetten ment haza otthonába, 
hátra hagyva a tiszta, kivirágoztatott óvo-
dánkat. A gyermekeinket a következő hét-
köznapon megszépült óvodai udvar várta.

Zahorecz Renáta

Családi nap az 1. számú Óvodában

Szülők, nagyszülők, gyerekek együtt festik a Szülők, nagyszülők, gyerekek együtt festik a 
kisvonatot a Családi nap délelőttjénkisvonatot a Családi nap délelőttjén
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Cserfa 9Rendezvények

Pályázati Felhívás
Gazdálkodási előadót keresünk

Ecser Nagyközség Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hiva-
talban gazdálkodási előadói állás betöltésére.
Pályázati feltételek:
A 29/2012.(III.7.) Kormányrendeletben foglaltak szerint.
Képzettségi feltételek:
Az I. besorolási osztályban:
egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség, egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség; katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intéz-
ményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; 
egyetemi, vagy főiskolai szintű végzettség és pénzügyi, számviteli, 
számítástechnikai felsőfokú szakképesítés.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesül, aki:
költségvetési szervnél eltöltött gyakorlattal rendelkezik.
A betöltendő munkakörben ellátandó feladatok:
- házipénztár kezelése
- vagyonnyilvántartás vezetése
- biztosítások ügyintézése
- állami támogatások elszámolása
- közfoglalkoztatottak igénylése
- változóbér számfejtése, lejelentése
- távollét nyilvántartása, lejelentése
- szigorú számadású nyomtatványok kezelése
Bérezés a szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
szerint.
További juttatások: cafetéria
Pályázati határidő: 2013. május 15.
Elbírálási határidő: 2013. június 14.
A pályázathoz csatolni kell:
- kézzel írott önéletrajzot
- a végzettséget igazoló iratok másolatát.
Bővebb felvilágosítás: Polgármesteri Hivatal 2233 Ecser, Széche-
nyi utca 1.

2013. június 15-én, szombaton 16 órától 
Múzeumok éjszakája a Tájház udva-
rán a Rábai Miklós Művelődési Ház, 
a Szlovák Önkormányzat, valamint a 
Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör kö-
zös szervezésében
Helyszín: Tájház, Zrínyi u. 35.

• Mese, mese, mátka… népdalok, játé-
kok, versek Budai Ilona Magyar Örökség 
díjas népdalénekessel

• Magyar népi- és történeti hangszerek 
bemutatója. Mintegy 20-25 féle auten-
tikus magyar népi és történeti hangszer 
bemutatása szóban és zenében. Az elő-
adáson magyar tájegységek dallamai, 
gyermekdalok, katonadalok, mulató- és 
táncdallamok, tréfás népdalok, balladák 
hallhatóak. Közreműködnek: Varga Vero-
nika és Kovács László

• Népihangszer-készítés
Természetes anyagokból (nád, dióhéj, 

bürökszár, viasz, stb.) egyszerűbb hang-
szerek elkészítése (állathangutánzó esz-
közök, ritmuseszközök, nádsíp, pánsíp, 
fuvola)

• Fazekasság
• Szövés-fonás

• A délután folyamán templomi idegen-
vezetés 

(Szent Antal templom; Grassalkovich 
tér 1.)

 A belépés ingyenes!
2013. június 16-án, vasárnap egész nap
Szent Antal napi búcsú
16 órától élőzenés, gólyalábas, óriásbá-

bos, vásári komédia a Széchenyi utcában.
A programokról további részletes infor-

máció a Művelődési Házban kapható.

Rábai Miklós Művelődési és Közös-
ségi Ház 2233. Ecser, Bajcsy-Zsilinszky 

utca 3. Telefon: 06(29)335-346
www.ecsermuvhaz.hu

Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház

Tápiószecsőn körzeti mezei futóversenyen 
vett részt az iskola tanulóinkkal. A verse-
nyen 6 csapattal indultunk, és egy 3 fős 
csoporttal. A futamok után szépen sorra 
jöttek az eredményeink is. 

I. korcsoportos fi aink: Nagy Bence, Vá-
mos Levente, Remecz Attila, Gyüre Sán-
dor, Rendek Ádám, Durai Andás, Murár 
Bence, csapatban III. helyen végeztek. 

I. korcsoportos lányok: Szász Fanni, 
Tóth Ilona, Szemán Gréta, Gere Tímea I. 
helyen végeztek.

II. korcsoportos fi ú csapatunk II. he-
lyen végzett: Füle Barnabás, Csúri Bence, 
Homonnay Mihály, Bódis László, Demián 

Imre, Banya Zsolt, Német Szabolcs rész-
vételével. A következő futam a 

II. korcsoportos lányok futama: Barcsa 
Erika, Kulcsár Boglárka, Tömböl Cintia, 
Mellik Adél, Demián Rebeka, Demián 
Mónika II. helyre futottak be.

III. korcsoportban csak lány csapattal in-
dultunk, ők II. helyen végeztek: Lukácsy 
Klaudia, Herzog Réka, Száz Erika, Kele-
men Tímea.

IV. korcsoportos fi ú csapatunk III. helye-
zett lett, ők futottak a legtöbbet: 3000 m-t 
teljesítettek: Kovács Tamás, Fülöp Ádám, 
Nagy János, Dulka Norbert.

Kókai Nikoletta

Futóverseny Tápiószecsőn

Pályázati Felhívás

Közterület-felügyelőt  keresünk
Ecser Nagyközség Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri 
Hivatalban közterület-felügyelői állás betöltésére.

Pályázati feltételek:
A 29/2012.(III.7.) Kormányrendeletben foglaltak szerint.

Képzettségi feltételek:
A II. besorolási osztályban:
rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más 
korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépis-
kolai, határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai vég-
zettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi 
szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű 
más korábbi szakképesítés; középiskola végzettség és közterület-fe-
lügyelői vizsga.
„B” kategóriájú jogosítvány
A pályázat elbírálásánál előnyben részesül, aki:
szakmai gyakorlattal rendelkezik
A betöltendő munkakörben ellátandó feladatok:
- közterület-felügyelői feladatok
Bérezés a szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
szerint.
További juttatások: cafetéria
Pályázati határidő: 2013. május 15.
Elbírálási határidő: 2013. június 14.
A pályázathoz csatolni kell:
- kézzel írott önéletrajzot
- a végzettséget igazoló iratok másolatát.
Bővebb felvilágosítás: Polgármesteri Hivatal 2233 Ecser, Széche-
nyi utca 1.
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10 Rendezvények Cserfa

Cipőjavítás, kulcsmásolás, késéle-
zés: Doma Zoltán. T: 06-30-487-5587. 
Cím: Ecser, Arany János út 20. Nyitva 
H-P: 9-12, 14-18 ig. Szo: 9-12

Klassz buli volt az idei majális Ecseren

Abaházi Csaba és az RLB zenekar lázba hozta a közönséget. Riz Levente polgármester billentyűs hangszereken játszik. Abaházi Csaba és az RLB zenekar lázba hozta a közönséget. Riz Levente polgármester billentyűs hangszereken játszik. 

Bóta Tamás, CIB Bank, City Hitelbróker Kft, Ecser Állator-
vosi Rendelő és Kisállatklinika, Ecseri Gazdabolt, Ecser Ke-
hely Patika, Ecseri Polgárőr Egyesület, Ecseri Sport Egye-
sület, EKO Kft, Foltrade Kft, Gászler Kft, Hungaro Pasta 
Kft, Ital Diszkont Maglód, KO-CSE Kft, Kossuth Kiadó, 
Koszta Sped Kft, M+M Café és Vendégház, Majer-Kardos 
Krisztina kozmetikus, Pro-Form Kft, Rauch Hungária Kft, 
Szilva Cukrászda, Vághi ésTársai Kft, Varga Dániel, Zepter.

A háromnapos májusi
ünnep idei támogatói

Mindhárom napon ragyogó időben zajlott 
le a majális mindhárom napja. A fénypont 
természetesen a vasárnap délelőtti szín-
pompás szoboravatás volt, amiről a máso-
dik oldalon olvashatnak részletesebben.

Hamar összejött a társaság a focitornára 
és a főzőversenyre is. A Micimackó című 
zenés mesejáték például méltán bűvölte 
el a gyerekeket. Arrébb, a sátor alatt köz-
ben készültek a sárkányok. A szakszerű 
magyarázat ellenére leginkább a szülők, 
nagyszülők vitték sikerre a munkálatokat. 
Közben az illatok egyre inkább beleng-
ték a sportpálya légterét. Magos Zoltán, a 
Paprika TV-ből érkezett mesterszakács, az 
egyszemélyes zsűri színe elé a legváltoza-
tosabb ételek kerültek. Az Ecseri-Jót-Evők 
csapata meghívásának eleget téve, közel 
800 kilométert utazva vett részt a verse-

nyen Sepsiszentgyörgyről a Szentgyörgyi 
Sárkányok elnevezésű háromtagú csapat 
is. Ők székelykáposztát és juhtúróval töl-
tött puliszkát tettek a nagytekintélyű zsűri 
színe elé. El is hódították vele a harmadik 
helyet. (A csapatról a Cserfa 7. oldalán ol-
vasható írás – A szerk.)

A főzőverseny második helyezettje a 
községi nyugdíjas klub lett, míg az élen 
a Birkafőző Falábúak gárdája végzett. A 
különdíjat pedig a Bevándorlók csapata 
érdemelte ki.

A másik harcmezőn, a futballpályán is 
jól szerepelt a Birkafőző Falábúak együt-
tese, ott második helyezést értek el. Élen 
a Másnaposok gárdája végzett, míg a do-
bogó harmadik fokára az EKO Kft csapata 
állhatott fel. A sátorban is zajlottak az ese-
mények. Egy népes társaság Szirt Lajost 

és feleségét vett körül, az ismert siketné-
ma házaspárt. A Magyar Siket Sportérme-
sek Klubja tagjai a majálist használták ki, 
hogy Budapestről Ecserre zarándokolva 
közösen köszöntsék a nagyszerű sportem-
bert, Szirt Lajost. Gál Zsolt polgármester 
is üdvözölte a társaságot, és meginvitálta 
őket a Tájházba, ahol szakember kalauzo-
lása mellett ismerkedhettek meg az ecseri 
hagyományokkal. A csoporttal tartott a 
sepsiszentgyörgyi delegáció is.   

Klassz buli volt az idei majális – mondta  
mellettem egy úr hazafelé bandukolva az 
RLB és Abaházi Csaba sikeres fellépése 
után. Úgy gondolom, véleményével sokan 
egyetértenek. Az RLB egyébként mozaik-
szó: Riz Levente és Barátaiból állt össze. 
Mint ismeretes, Riz Levente országgyűlési 
képviselő, a XVII. kerület polgármestere.  
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Cserfa 11Lélekgondozás

A húsvéti időszak, amelyet örömmel el-
telve éltünk meg, különösképpen a Szent-
léleké. A Szentlelket a keresztre feszített 
és feltámadt Krisztus küldte nekünk. Ez a 
kegyelmi időszak Pünkösd ünnepével ér 
véget, amikor az Egyház újra átéli a Lélek 
kiáradását Máriára és az apostolokra, akik 
a Cenákulumban – az utolsó vacsora ter-
me – gyűltek össze imára. 

Ki is valójában a Szentlélek? A hi-
szekegyben megvalljuk: hiszek a Szent-
lélekben, Urunkban és Éltetőnkben. 
Az első igazság, amelyhez ebben az 
imában csatlakozunk Kyrios, vagyis  
az Úr. Ez azt jelenti, hogy Ő valóban  
Isten, mint az Atya, és mint a Fiú. A 
Szentlélek a legszentebb Szenthárom-
ság harmadik Személye. A feltámadt 
Krisztus nagy ajándéka, aki megnyit-
ja értelmünket és szívünket a hitnek. 
Hiszünk Jézusban, mint az Atya által 
küldött Fiúban, aki az Istennel való 
barátság, szeretetközösség felé vezet 
bennünket. 

A Szentlélek Isten életének kime-
ríthetetlen forrása bennünk. Minden 
idők embere szép életre vágyik, ame-
lyik igazságos és jó, amelyet nem 
fenyeget a halál. Sőt, lehetősége van 
arra, hogy fokozatosan éretté váljon 
és növekedjék a kiteljesedésig. 

Az ember olyan, mint egy sivatagi 
vándor, aki átszelve az élet sivatagja-
it, élő, felszökkenő friss vízre vágyik, 
amely képes arra, hogy oltsa  szomjúsá-
gát, válaszol a legmélyebb vágyaira, ame-
lyek tárgya a fény, a szeretet, a szépség és 
a béke. Az ember erre vágyik. 

Jézus az, aki nekünk ezt az élő vizet 
adja: ez pedig nem más, mint a Szentlé-
lek. Atyától származik, és Akit Jézus önt 
a szívünkbe. „Én azért jötten, hogy életük 
legyen és bőségben legyen. „(Ján ev.) 

Jézus megígéri a szamariai asszonynak, 
hogy „élő vizet” ad bőségesen és örökre 
mindazoknak, akik elismerik, hogy Ő az 
Atya által a mi üdvösségünkre elküldött 
Fiú (Jn. 4, 5 - 26 : 3,17) Jézus eljött, hogy 
nekünk adja az Élő Vizét, amely a Szent-
lélek, azért hogy éltünket Isten vezérelje, 
Isten hassa át, Isten táplálja. Amikor azt 
mondják, hogy a keresztények „spiritu-
ális” emberek, akkor erre gondolunk.  A 
krisztusi ember olyan személy, aki Isten 

szerint gondolkodik és cselekszik. 
És mi Isten szerint gondolkodunk? 

Isten elgondolása szerint cselekszünk? 
Vagy hagyjuk, hogy annyi minden más 
vezessen bennünket, ami nem Istentől 
származik? A szívünkben kell, hogy vá-
laszt adjunk eme kérésre. 

Miért képes ez a Víz arra, hogy mara-
déktalanul eloltsa szomjunkat? Tudjuk, 
hogy a víz alapvetően fontos a földi élet 
számára. Víz nélkül meghalunk, a víz 

szomjat olt, megtisztít, termékennyé teszi 
a földet. „Isten szeretete kiáradt a  szí-
vünkbe, a reánk árasztott Szentlélek ál-
tal”. (Rom 5.5) Az Élő íz a Szentlélek. 

A feltámadt Üdvözítő lakást vesz ná-
lunk, megtisztít, megvilágosít, megújít, 
átalakít bennünket. Isten életének része-
seivé tesz, aki maga a Szeretet. „Szeretet, 
öröm, békesség, türelem, kedvesség, jó-
ság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” 
(Gl. 5, 22 - 23.) A Szentlélek gyümölcsei. 

Bevezet bennünket az isteni életbe, 
mint Isten gyermekeit. „Akiket Isten lelke 
vezérel azok Isten fi ai (...) a fogadott fi ú-
ság lelkét kaptátok, amelyben azt kiáltjuk 
Abba, Atya. Maga a Lélek tesz tanúságot 
lelkünkben, hogy Isten fi ai vagyunk. Ha 
pedig fi ai, akkor örökösei is. Örökösei 
Istennek, Krisztusnak pedig társörökösei. 
Előbb azonban szenvednünk kell, vele 

együtt, hogy vele együtt megdicsőüljünk”  
(Rom.8,14-17.) 

Ez az az értékes ajándék, amelyet a 
Szentlélek a szívünkbe hoz: magát az is-
teni életet, valódi istengyermeki életet, a 
bizalom, a szabadság kapcsolatát, az iste-
ni szeretetben és irgalmasságban való bi-
zodalmat, amelynek eredménye, hogy új 
tekintettel nézünk felebarátainkra, ember-
társainkra. Testvérnek tekintsük a másikat 
Jézusban, Úgy éljünk, ahogyan Jézus élt, 

úgy értelmezzük az életet, ahogyan 
Jézus értelmezte. Isten gyermekei-
ként szerethetjük a mi Atyánkat. 

Meghallgatjuk, mit mond a Szent-
lélek? Mit mond nekünk? Azt, hogy 
Isten szeret téged. És mi szeretjük Is-
tent és testvéreinket, mint Jézus tette? 
Hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen 
bennünket? Hagyjuk, hogy Ő szóljon 
a szívünkbe, és azt mondja: Isten a 
Szeretet, és mindig vár ránk. Ö úgy 
szeret minket, mint egy valódi apa.

Halljuk meg a Szentlélek szavát, 
hallgassuk meg a Szentlélek szavát, 
és haladjunk előre a szeretet, az irgal-
masság és megbocsátás útján. 

Az egyik környékbeli település 
végén van egy pusztulófélben lévő 
ház. A nyílászárók már hiányoznak, 
a cserepek is fogynak. Érdeklődtem: 
kié e ház?

Egy tehetős ember építette a fi á-
nak. Meghalt. Az örökös lassan lezüllött.

Ez a magyarázata, annak, hogy miért 
ilyen a világ. Aki megváltott ember vagy, 
aki megkaptad a Lélek ajándékait, érezd 
a felelősséged magad és mások életéért.  

Most 20-án lesz délután 5 órakor a bér-
málás szentségének kiszolgáltatása. Re-
mélem, a Szentlélek úgy átalakítja gon-
dolkodásukat a megbérmáltaknak, hogy 
másokat is képesek lesznek életpéldájuk-
kal és szavaikkal átalakítani. 

Barotai Endre plébános

Bp. XVII., Madárdombon kétszintes, öt 
szobás, dupla komfortos, bútorozatlan  
ikerházfél, terasszal, előkerttel, garázzsal, 
kocsi beállóval, 100 négyszögöles, ápolt 
kerttel hosszútávra kiadó 120 ezer Ft/hó, 
plusz rezsi. Kéthavi kaució szükséges. T: 
06-20-594-99-90

Kiadó ikerházfél

Pünkösd: a Szentlélek vezérel 
a szeretet és az irgalmasság útján

Jan van Eyck: Mária és a Szentlélek

aaddóó ikikererháházfzfélél
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Egészségnapot tartottak a Laky Ilonka általános Iskolában. Felvételün-Egészségnapot tartottak a Laky Ilonka általános Iskolában. Felvételün-
kön a tüdő térfogatát mérik lufi fújással,  játékos módon. Részletes beszá-kön a tüdő térfogatát mérik lufi fújással,  játékos módon. Részletes beszá-

molót júniusban olvashatnak e fontos kezdeményezésről.molót júniusban olvashatnak e fontos kezdeményezésről.

Az 1. számú Óvodai gyerekei a Maglódi Az 1. számú Óvodai gyerekei a Maglódi 
Rendőrörsre látogattak a minap. A gyerekek a Rendőrörsre látogattak a minap. A gyerekek a 
golyóálló mellényt is felpróbálhatták. Júniusi golyóálló mellényt is felpróbálhatták. Júniusi 
számunkban bővebben írunk az eseményrőlszámunkban bővebben írunk az eseményről

Hölgykoszorúban Gelencsér Péter, Hölgykoszorúban Gelencsér Péter, 
az Ecseri lakodalmas-szobor alkotója az Ecseri lakodalmas-szobor alkotója 

a mű előtt az avatás utáni pillanatokbana mű előtt az avatás utáni pillanatokban

Több mint negyvenen szedték a szemetet április 20-án faluszerte. Több mint negyvenen szedték a szemetet április 20-án faluszerte. 
Nyugdíjasok, polgárőrök, az EKO Kft. dolgozói, s más civil szervezetek Nyugdíjasok, polgárőrök, az EKO Kft. dolgozói, s más civil szervezetek 

tagjai. Felvételünk a vasútállomáson készült.tagjai. Felvételünk a vasútállomáson készült.

A Tánc napja a legkisebbeknek is tartogatott színvonalas progra-A Tánc napja a legkisebbeknek is tartogatott színvonalas progra-
mot. Képünkön a kicsinyek számára tartott Ringató foglalkozás mot. Képünkön a kicsinyek számára tartott Ringató foglalkozás 

egy vidám pillanata láthatóegy vidám pillanata látható
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